SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING
Bekwaamheidsbewijzen: in welk onderwijsniveau
kan ik lesgeven? Welke vakken mag ik geven?

In Vlaanderen bepaalt het Ministerie van Onderwijs (voor het secundair
onderwijs):


Welke vakken je mag geven.



In welke graad je deze vakken mag geven.



Binnen welke onderwijsvormen je deze vakken mag geven.



In welke weddenschaal je hiervoor betaald wordt.

Dit bepaalt men op basis van jouw ‘bekwaamheidsbewijs’.
Een bekwaamheidsbewijs bestaat uit verschillende elementen:


Jouw basisdiploma ( = je hoogst behaalde diploma). Vb. Bachelor, Master,
hoger technisch onderwijs, enz…



Jouw BPB (Bewijs Pedagogische Bekwaamheid ). Vb. Diploma van leraar,
uitgereikt in een specifieke lerarenopleiding.



Jouw eventuele nuttige ervaring (minimum 3 jaar). Vb. voor een aantal
ambten of vakken kan de praktijkervaring – d.i. de tijd waarin je als
werknemer of zelfstandige een beroep of ambacht uitoefende buiten het
onderwijs – erkend worden als een onderdeel van het
bekwaamheidsbewijs. Het gaat dan om bepaalde:
o PV-vakken (praktijkvakken)
o TV-vakken (technische vakken)
o KV-vakken (kunstvakken)

De bekwaamheidsbewijzen worden ingedeeld in 3 categorieën:


Vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE)



Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (VO)



Andere bekwaamheidsbewijzen (AND)

Een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is één van de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vaste benoeming. Met
deze bekwaamheidsbewijzen word je verloond volgens de normale
barema’s. Met een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ is jouw aanstelling beperkt

in de tijd. Je kan niet vastbenoemd worden en ontvangt een lagere wedde.
Meer info m.b.t. ‘bekwaamheidsbewijzen’ vind je op de website van het
Departement Onderwijs: onderwijs.vlaanderen.be
Voor meer informatie over ‘nuttige ervaring’ of om jouw nuttige ervaring
aan te vragen, kan je eveneens terecht op de website van het Departement
Onderwijs. (zoekfunctie: nuttige ervaring)
Jouw nuttige ervaring vraag je aan via een secundaire school. Deze
procedure wordt automatisch opgestart als je aangeworven wordt voor een
lesopdracht in een secundaire school.
Jouw nuttige ervaring laten erkennen kan er voor zorgen dat je vb. meer
vakken(PV/TV/KV-vakken) mag onderwijzen louter op basis van je ervaring
(ongeacht jouw basisdiploma).
Jouw nuttige ervaring laten erkennen kan er ook voor zorgen dat je vb. voor
bepaalde vakken (PV/TV/KV-vakken) in een hogere weddeschaal terecht
komt. Momenteel kan je max. 10 jaar nuttige ervaring laten erkennen als
geldelijke anciënniteit voor bepaalde PV/TV/KV-vakken.
Via de website van het Departement Onderwijs kan je zelf opzoeken voor
welke vakken (en eventuele ambten) je in aanmerking komt met jouw
bekwaamheidsbewijs of welk bekwaamheidsbewijs je nodig hebt om les te
kunnen geven.
Je kan hiervoor als volgt tewerk gaan: ga naar dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ en volg de stappen zoals
hieronder aangegeven.
1. Selecteer het onderwijsniveau waarin je les wil geven.
2. Je kan nu op meerdere wijzen te werk gaan. Je kan vb. zoeken ‘Van
diploma naar vak of ambt’.
3. Om eenvoudig te zoeken klik je vervolgens op de ‘lijst met diploma’s’.
Je krijgt dan een volledige overzichtslijst van alle erkende diploma’s,
getuigschriften, enz…
4. Zoek jouw hoogst behaalde diploma in de overzichtslijst + BPB en klik
daar op. Vb. Licentiaat psychologische wetenschappen + BPB.

5. Je krijgt dan een overzicht van alle vakken waarvoor je een ‘vereiste
bekwaamheid’ (specialist) hebt. In de vakken en graden waar een
blauw getal (weddeschaal) staat, heb je lesbevoegdheid. Je ziet ook
over welk soort vak het gaat (AV/TV/PV), in welke graden je dit vak
mag geven en volgens welke weddeschaal je hiervoor verloning
krijgt.
Opmerking 1:
Dit zijn echter niet de enige vakken waarvoor je lesbevoegdheid hebt. Het zijn
wel de enige vakken waarin jij op basis van jouw specifieke diploma
‘specialist’ bent. Wil je ook weten welke vakken je mag geven op basis van
‘voldoende bekwaamheid’? Dan zoek je enkel je hoofddiploma op in de lijst
zonder jouw specialisatie. Vb. ten minste master + BPB, ten minste HOKT + BPB,
ten minste bachelor + BPB, ten minste HSO + BPB.
Dan krijg je een lijst met alle vakken waarvoor je een voldoende bevoegdheid
hebt. Let wel: enkel de AV-vakken kan je in deze situatie rechtstreeks geven.
Voor PV-, TV-, en bepaalde KV-vakken geldt opnieuw dat je minimum drie jaar
nuttige ervaring moet kunnen aantonen. Je vindt een ‘handleiding’ bij het
opzoeken van je bekwaamheidsbewijs via boven vernoemde wijze.
Opmerking 2:
Indien je hoofdzakelijk wenst les te geven op basis van nuttige ervaring,
neem je voor het kennen van de vakken waarvoor je onderwijsbevoegdheid
hebt, best contact op met het Departement Onderwijs (Cel Word
leerkracht). Ook voor andere info kan je steeds contact opnemen met deze
dienst.
Voor toekomstige leerkrachten secundair onderwijs:
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be
Cel Word leerkracht secundair onderwijs
Hendrik Consciencegebouw 3A22
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
02 553 92 00 (bereikbaar elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot
16u30

